
VOORWOORD
Bas Reichert
Beste BaseClearders,

Wat gaat de tijd toch snel.

Inmiddels zitten we al weer een tijdje in ons 

prachtige nieuwe en duurzame onderkomen. Een 

heerlijke plek waar we hopelijk allemaal onze draai 

gevonden hebben. Een fi jne werkomgeving die 

past bij de plannen voor de toekomst van ons 

bedrijf. 

“Ook in het nieuwe 
pand staat mijn deur 
altijd open voor een 

goed gesprek.”

Op donderdag 11 oktober a.s. zullen we met 

gepaste trots de offi ciële opening en tegelijkertijd 

ons 25-jarig jubileum vieren. Inderdaad, wat gaat 

de tijd toch snel. 

Met dank aan al jullie inzet staat er nu een bloeiend 

en groeiend bedrijf dat altijd weer vooruit durft te 

kijken of we iets nieuws kunnen gaan doen met 

onze expertises. Die wil om te innoveren proef ik in 

het hele bedrijf. En we slagen er goed in om dit 

samen met onze klanten uit te laten groeien tot 

nieuwe, bruikbare toepassingen in hun markt. 

Ook in deze nieuwsbrief weer veel aandacht voor 

alle nieuwe ontwikkelingen in ons bedrijf, maar 

natuurlijk ook verhalen van meer persoonlijke aard. 

Om elkaar nog beter te leren kennen. Wat dat 

betreft herhaal ik graag mijn eerdere oproep dat ik 

het fi jn vind om jullie ideeën of gedachten te 

horen. Dus stuur me een e-mail of loop het liefste 

gewoon even bij me binnen. Ook in het nieuwe 

pand staat mijn deur altijd open voor een goed 

gesprek. 

Ik kijk ernaar uit om straks tijdens de offi ciële 

opening samen met jullie, klanten en relaties van 

het Bio Sciencepark het glas te heffen op ons 

mooie bedrijf en een voorspoedige toekomst. 

Maar dat zit wat mij betreft wel goed! 

Bas Reichert
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NIEUWS

RvA langs bij BaseClear 

NIEUWS

Nieuwe CFO voor Finance 

De RvA is op 13 en 14 maart langs geweest voor de 
4-jaarlijkse herbeoordeling. Tijdens dit bezoek zijn 3 
afwij kingen geconstateerd en deze zijn in de tussentijd 
naar tevredenheid opgelost. Het TMFI heeft sinds 
1 augustus de rechtsgeldige verwantschapsanalyses 
op hun scope dus deze worden niet meer onder onze 
accreditatie uitgevoerd.

De uitbreidingsaanvraag voor NGS is inmiddels ingediend, de uitbreidings-

aanvraag voor de MicroSeq (A-Micro-03) volgt snel. Hopelijk krijgen we 

snel het bericht dat de accreditatie voor de ISO 17025 gecontinueerd wordt.

Na de verhuizing heeft MSD ons ge-audit om te beoordelen hoe de verhuizing 

naar ons nieuwe pand verlopen was. De bevindingen die daar uitkwamen hadden 

o.a. betrekking op zaken die facilitair nog niet op orde waren. Maar bovenal 

hebben we complimenten gekregen voor de gestructureerde manier waarop we 

onze apparatuur verhuisd en daarna weer vrijgegeven hebben. Daarvoor nog 

dank aan iedereen die daaraan heeft bijgedragen.

Voor de vervanging van Labscores en het Klachten en afwijkingen-CAPA systeem 

hebben we van twee mogelijke aanbieders een demo gehad. Het is de bedoeling 

in september een keuze te maken zodat we hopelijk snel over kunnen naar een 

nieuw systeem.

Voor dit jaar staan weer nieuwe uitdagingen klaar: 

  Carlijn Heerikhuisen gaat aan de slag als nieuwe auditor in het team, zij vervangt 

daarmee Jeroen Bonnema.

  De certifi cering voor de ISO 27001 is sinds 13 juni binnen, rond februari 2019 zal 

de vervolgaudit plaats gaan vinden.

  De ISO-17025 norm heeft een nieuwe versie, deze zal in 2019 geïmplementeerd 

gaan worden. 

Karen den Hollander

Binnen BaseClear en Finance heeft de afgelopen maanden een belangrijke 

wijziging plaats gevonden met het aanstellen van een nieuwe CFO. Een 

mooie gelegenheid om iets meer over mijzelf te vertellen.

Eigenlijk is dit voor mij de tweede keer dat ik de fi nanciële verantwoordelijkheid 

van Erna mag overnemen. Een jaar of 10 geleden ben ik Erna opgevolgd als 

penningmeester in het bestuur van de Ondernemersvereniging Bio Science Park. 

Erna ging verder als voorzitter en zo hebben wij jarenlang samengewerkt in het 

bestuur.

Na mijn studie Bedrijfseconomie ben ik mijn carrière gestart in de luchtvaartindustrie 

als Financial Controller bij Transavia en KLM gevolgd door fi nanciële management 

functies bij Heineken en Zwitserleven. Ook heb ik de postdoctorale opleiding tot 

Register Controller afgerond. De laatste 8 jaar ben ik Financieel Directeur geweest 

bij Apotex Nederland, producent van generieke geneesmiddelen en buur van 

BaseClear in ons oude pand.

Ik woon in Leiden, mijn vriendin Mischa woont en werkt tijdelijk voor een project 

op Bonaire en ik heb twee dochters: Myrthe (19) en Jasmijn (14). Naast het werk 

fi ets ik graag door de prachtige Duin- en Bollenstreek en volgend jaar wil ik een 

poging doen om de Stelvio op te fi etsen. Italië is mijn favoriete land; de cultuur, de 

mensen en het klimaat spreken mij erg aan en ik vind het heerlijk om daar te zijn.

Ik ben blij om nu onderdeel uit te maken van BaseClear en hoop met mijn kennis 

en ervaring bij te kunnen dragen aan de groeiambitie van de Boschgeest Groep. 

Ook Spadix, Future Genomics Technologies, MyMicroZoo en Probase Pharma zijn 

binnen de groep veelbelovende ondernemingen. 

Innovatie in processen, producten en diensten zie ik als essentieel voor het creëren 

van duurzame en winstgevende groei. Operational excellence en cost management 

kunnen deze groei verder stimuleren en leiden tot een effectievere en effi ciëntere 

organisatie die beter in staat is om concurrerend te zijn in de markt. Voor mij is het 

belangrijk om ondernemend te kunnen zijn en ik hecht grote waarde aan betrouwbaar-

heid en het open-minded aangaan van nieuwe uitdagingen. Als manager wil ik graag 

mensen inspireren en faciliteren om verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor de uit 

te voeren werkzaamheden. Samenwerking binnen afdelingen en tussen de afdelingen 

is cruciaal om de doelstellingen en ambitie van de onderneming te kunnen realiseren.

BaseClear is een bedrijf om trots op te zijn. Wat in de afgelopen 25 jaar is bereikt, 

vind ik zeer bijzonder en bewonderenswaardig en het biedt veel perspectief voor 

de jaren die voor ons liggen. In een van de vorige nieuwskrantjes zag ik dat Bas 

een keer mee heeft gelopen op het lab en hij MT-leden uitdaagde om zijn voor-

beeld te volgen. Dat lijkt mij erg leuk. Ik pak de handschoen graag op.

Edwin Galle
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Niels

Even 
voorstellen...

DE TWEEDE VERHUIZING

De eerste helft van onze 3-jarige termijn als jullie 

ondernemingsraad zit er alweer op. De OR heeft nu 

alleen een iets andere samenstelling dan in het begin. 

Jeroen heeft ons helaas verlaten, maar we zijn blij dat 

Carlijn ons team weer op volle sterkte heeft gebracht. 

Jeroen, nogmaals bedankt voor jouw inzet voor de OR 

(dit bericht bereikt je vast nog). 

Met de verhuizing hebben we een spannende periode 

achter de rug. Een nieuw pand, een nieuwe omgeving, 

een nieuw lab en nieuwe werkplekken zijn allemaal 

zaken waar velen van ons toch even aan moeten 

wennen. Veel dingen zijn beter, sommige zaken zullen 

nog geoptimaliseerd moeten worden. Daarnaast zijn 

er ook andere veranderingen zoals het projectmatig 

werken en de oprichting van enkele joint ventures 

zoals BaseGene, Spadix en BioMon die er allemaal 

voor zorgen dat alles net even anders is dan vroeger. 

Veel dingen zijn beter, 
sommige zaken zullen 
nog geoptimaliseerd 

moeten worden. 

Daarom zijn wij als OR blij dat naast de fysieke verhui-

zing ook de eerste stap is genomen voor een ‘interne’ 

verhuizing. Een groot deel van jullie (89%) heeft 

onlangs het medewerkers tevredenheidsonderzoek 

(MTO) ingevuld. Hier zullen jullie nog een uitgebreide 

terugkoppeling van krijgen, maar er is hierbij hele 

nuttige feedback verzameld. Dank voor jullie input. 

Jullie feedback zullen wij als OR gebruiken om samen 

met de directie enkele doelstellingen te formuleren 

die wij voor het eind van onze termijn eind 2019 

gerealiseerd willen hebben. 

Om deze zaken te realiseren hebben wij jullie hulp 

uiteraard hard nodig. Wij zetten graag gezamenlijk 

met jullie onze schouders onder deze tweede verhui-

zing om deze ook succesvol te laten verlopen. 

Door Patrick, namens de OR

Beste collega’s, 

Hartje zomer ben ik met een ‘raketstart’ bij BaseClear begonnen. Na twee jaar 
verantwoordelijk te zijn geweest van een prachtige evenementenorganisatie in 
Spijkenisse, heb ik nu mijn dienblad, koksmes, schroevendraaier en grasmaaier, 
geruild voor een pen van BaseClear (Vet!). Volgens mij heb ik het overgrote deel 
van jullie inmiddels allemaal wel de hand mogen schudden, toch stel ik mijzelf 
(zoals het hoort) nog even voor. 

Mijn naam is Niels Gerritsen, door enkelen al offi cieus bekroond tot ‘de Rots in de 
Branding’. Ik ben 28 lentes jong, gelukkig en getogen in het prachtige pittoreske 
plaatsje onder de rook van Arnhem: Oosterbeek. Inmiddels alweer twee jaar 
woonachtig in Rotterdam, maar gezien mijn leuke nieuwe functie al weer druk 
bezig opzoek ben naar iets nieuws in Leiden.  Waar ik samen met het allermooiste 
meisje van Boskoop e.o. wil gaan samenwonen. 

Toen ik 17 jaar was, ben ik — na het behalen van mijn VMBO-T diploma — op 
aanraden van mijn ouders en het volgen van wat vriendjes richting de HORECA 
Vakschool gedirigeerd, want daar gaan kindertjes heen als ze niet weten wat ze 
willen blijkbaar. Tijdens het behalen van mijn horecamanager-diploma, heb ik tegen 
vergoeding bij verschillende bedrijven borden en glazen gesjouwd en in menig pan 
geroerd. Ik merkte al snel dat mijn ambitie niet in de strakke sterwaardige molecu-
laire hoek lag, met snobistische schuimpjes en arrogante streepjes, maar vooral in 
de biologisch-bourgondische hoek: eerlijke, smaakvolle producten zonder teveel 
poespas.  

Na het zien van vele ambitieuze studenten besloot ik het horecawereldje achter mij 
te laten en ook maar verder te gaan. Zoals het spreekwoord luidt: “Zien studeren 
doet studeren (?)…” Ik begon mijn studie Facility Management en besloot dat ook 
ik een HBO-diploma machtig zou worden. 

Mijn studie duurde iets langer dan verwacht, omdat ik het belangrijk vond om 
tijdens mijn studie fulltime te werken en leuke dingen te doen (DUO, bedankt! Ik 
hoor van je). Naast de leuke dingen heb ik me uiteindelijk gericht op de toekomst. 
Met de werkervaring op zak moest ik alleen nog een scriptie schrijven zodat ik ook 
eindelijk op zoek kon gaan naar een “grote-mensen-baan’’.
 
In mijn vrije tijd vind ik crossfi t, uitstapjes, reizen en nog veel meer leuk en dan 
is het helemaal gezellig als één van die dingen te combineren valt met vrienden. 
Koken vind ik ook erg leuk, maar niet doordeweeks, want na een dag werken 
bij BaseClear, een ritje in de trein en een fl inke workout bestaat mijn favoriete 
signature dish al snel uit een langzaam gegaarde frikandel met gepocheerde kip-
knots, wat gesauteerde pomme de terre on the side begeleid door een lichtge-
bonden gemyoteerde kerriemayonaise. Wat natuurlijk fantastisch is, maar in het 
teken van de algemene gezondheid, kan ik de bereiding van de gezonde variant in 
veel gevallen overlaten aan het mooiste meisje van Boskoop e.o.

Ik merk dat ik al geruime tijd over mezelf aan het praten ben, terwijl ik eigenlijk ook 
wel heel benieuwd ben naar jouw verhaal. Dus.. hoe gaat het nou met jou? Laat 
wat horen via niels.gerritsen@baseclear.nl of trek me een keer aan m’n jassie. 

Heel veel groetjes, 
Niels Gerritsen 

van de OR
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Zoals jullie wellicht op BasePlaza gezien hebben 
blijft het Bio-IT team in beweging. Sinds begin deze 
maand zijn Bioinformatica en Bio-IT namelijk weer 
samengesmolten tot één team. Zo hopen we de 
samenwerking binnen de teams te stimuleren om 
snellere vorderingen te kunnen maken wat betreft 
het automatiseren van onze software. 

Hierbij is het leuk om te weten dat er inmiddels volledig volgens de Agile Scrum 
fi losofi e wordt gewerkt. Maar wat is dat precies? In het kort is Scrum een Agile 
methode waarbij wordt getracht op een effectievere en fl exibelere manier te 
werken. Het wordt toegepast in allerlei sectoren en branches, maar vooral in de 
IT-sector is het een razend populaire aanpak om software effi ciënt te ontwikkelen. 
En het bestaat al sinds de jaren 90, toen de bedenkers Jeff Sutherland en Ken 
Schwaber het succesvol hadden geïntroduceerd als ontwikkelmethode voor 
hun software.

Rollen en taken van het Scrum team
Binnen Scrum wordt er gewerkt in zelf-organiserende teams bestaande uit ver-
schillende specialisten en Scrum rollen. Degene die het proces begeleidt, wordt 
ook wel de Scrum Master genoemd. Deze persoon zorgt ervoor dat het team zich 
aan de regels houdt en effi ciënt kan doorwerken. Het team en de Scrum Master 
werken met de Product Owner, die als intermediair fungeert tussen de klant (bij 
BaseClear vaak intern, zoals degene die een EasyTrack verzoek heeft ingediend 
of een Productmanager die een pipeline wil laten aanpassen) en het Bio-IT team 
(die het product daadwerkelijk maakt). De taak van de Product Owner is dan ook 
om de eisen en wensen van de klant te waarborgen en deze door te geven aan 
het team. Deze wensen worden op een lijst gezet, waarbij het belangrijk is om de 
wensen met de hoogste prioriteit bovenaan te zetten.

Hoe werkt de Scrum methode – de werkwijze
De wensen worden vervolgens behandeld tijdens een zogenoemde sprint, een 
afgebakende tijdsperiode van ongeveer 2 tot 4 weken. Een sprint begint met 
een planning welke specifi ek wordt gemaakt per project, in ons geval bijvoor-
beeld EasyTrack, het Orderportal, BasePlaza of een Bioinformatica pipeline. 

Om de taken binnen een sprint goed uit te voeren, is onderling overleg tussen 
de teamleden noodzakelijk. Daarom is er elke dag een kort overleg met het 
team: de Daily Scrum. Deze duurt niet langer dan 15 minuten. Na elke sprint 
wordt een (deel)product opgeleverd, waarna een evaluatie volgt en er ruimte is 
voor feedback. Dit wordt gedaan om ervoor te zorgen dat het functioneren van 
het team steeds nóg beter wordt en er snel ingespeeld kan worden op eventuele 
aanpassingen. Na deze review momenten begint het proces weer opnieuw in de 
volgende sprint.

Hoe past Scrum in BaseClear?
Omdat scrumteams zelf-organiserende teams zijn, sluit scrum goed aan bij organi-
saties die geloven in zelforganisatie en vertrouwen hebben in de capaciteiten 
van hun medewerkers. En uiteraard is dit van toepassing op ons bedrijf! Om de 
software-ontwikkelteams te bekwamen in de Scrum methode, is er in april een 
basistraining geweest waarbij we – naast de theorie – ook via een aantal user 

cases de methode in de praktijk hebben toegepast. Bij dit artikel stoppen we nog 
een leuke foto van die training. Daarnaast zijn in augustus Iris en Hilde nog op 
verdere training geweest, en hebben beide het Scrum Masters diploma gehaald. 
Aan hen de taak om dit proces samen met het team in goede banen te leiden! 

Hidde en Walter

Bio-IT goes scrum!
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system which prevents pollen grains to 
germinate when they land on a fl ower 
of the same type.The study of hetero-
styly started in the 19th century with 
Charles Darwin’s observations on 
primroses and has intrigued genera-
tions of botanists and geneticists. 
Recent studies indicated that, in 
Primula vulgaris (common primrose), 
heterostyly is controlled by a cluster 
of fi ve genes (collectively known as the 
S-locus supergene) found only in thrum 
plants and absent in pins. Of these fi ve 

genes, only the gene controlling the 
position of the female organs has 
been identifi ed, while the functions of 
the other genes remain unknown. 
Moreover, questions such as what are 
the mechanisms and the environmental 
conditions that brought to the forma-
tion of the S-locus supergene, did the 
fl oral dimorphism evolved before or 
after the biochemical incom patibility 
system and what does the S-locus look 
like in the Primula species that lost 
heterostyly remain to be answered.

About me
My name is Giacomo Potente and 
I am a PhD student in the Depart-
ment of Systematic Botany at the 
University of Zurich. My PhD project, 
supervised by Prof. Elena Conti, is 
part of an industrial doctorate 
net  work called PlantHUB, an 
European Union’s Marie Skłodows-
ka-Curie actions Innovative Training 
Network, which requires us students 
to spend 18 months in a non-
academic organization, in my case 
BaseClear.

My  project
My PhD project focuses on the 
study of a plant reproductive 
strategy called heterostyly, using 
the genus Primula (primroses) as 
model. Heterostylous species are 
characterized by having two forms 
of fl ower which coexist in the 
population and differ to one 
another by the position of male 
and female sexual organs: one 
morph, called “pin”, has female 
organs at a high position and male 
organs at a low position, while its 
reciprocal, called “thrum”, has 
female organs at a low position 
and male organs at a high position 
(Fig 1). The reciprocal positioning 
of the sexual organs facilitates 
pollen transfer from one fl ower 
type to the other. In addition to 
the fl oral dimorphism (di=two; 
morph=forms), fertilization between 
fl owers of the same morph is 
prevented by a biochemical self- 
and intramorph-incompatibility 

Why BaseClear?
During my PhD, I will approach 
these problems from a genetic point 
of view, adopting next-generation 
sequencing technologies to dig out 
answers that are buried into 
Primula genomes. The fi rst step of 
my project is to generate a reference 
genome assembly for Primula veris 
(cowslip), which will be the fi rst 
Primula genome entirely sequenced 
and assembled. To do so, I will use 
the Oxford Nanopore Technologies 
platforms available at BaseClear, 
coupled with Hi-C scaffolding 
provided by Dovetail Genomics. 
The resulting highly-contiguous 
genome assembly will be com-
bined with a genetic linkage map 
to further investigate the recombi-
nation rate distribution throughout 
the genome. Then I will exploit the 
Hi-C data to characterize the 3D 
organization of the chromosomes 
in the cell nuclei, a rather unex-
plored fi eld in plant genomics. In 
order to answer questions regarding 
the evolution of the S-locus, and to 
understand which selective pressures 
act on its genes, I will obtain and 
compare the sequences of the 
S-locus among different Primula 
species. Finally, I will focus on the 
functional characterization of the 
S-locus genes in a six-months 
secondment in Prof. Michael 
Lenhard’s lab at the University 
of Potsdam.

Giacomo Potente

LOOKING FOR ANSWERS IN 
 PRIMULA          VULGARIS

LOOKING FOR ANSWERS IN 
PRIMULA          VULGARIS

“The study of heterostyly 
started in the 19th century 

with Charles Darwin.”

Fig. 1: The two fl ower forms of Primula vulgaris. The pin form has the 

female sexual organs (stigma, S) at a high position and male sexual 

organs (anthers, A) at a low position. The thrum form has the sexual 

organs reciprocally positioned compared to the pin.
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Hoi allen,

 

Sinds 1 juli loop ik rond op BaseClear, en viel gelijk met de 

neus in de boter; ik kon gezellig met het bedrijfsuitje mee!

 

Mijn achtergrond zit in de combinatie van immunologie 

& biochemie met bedrijfskunde & economie. Op dit 

snijvlak heb ik promotieonderzoek mogen afronden op 

een van de vraagstukken van valorisatie: Nederland is 

een kenniseconomie en staat hoog op het wereldpodium 

voor onderzoek in de gezondheids- en levensweten-

schappen, maar de bedrijvigheid loopt achter. De focus 

van dit onderzoek lag op vaccine-ontwikkeling, en hier-

door ben ik gerold in de positie van business developer 

bij Viroclinics. Na enkele jaren rond de wereld reizen met 

het bezoeken van congressen en internationale klanten, 

werd ik benaderd door het RIVM om Europees beleid 

vorm te geven over het onderwerp: rapid identifi cation, 

containment and mitigation of emerging infectious 

diseases. Hier heb ik kennis opgedaan over de nieuwe 

NGS technieken, en de Bio-IT infrastructuur dat achter 

In January I will play in the Musical 
“Ciske de Rat” in Schouwburg Almere, 
I will play the not so nice mother of 
Ciske, the play is in Dutch, but also for 
foreigners it would be good to follow! 
Ciske de Rat is a musical based on 
the book and movie, it is real Dutch 
inheritance and almost every Dutch 
person can sing the songs like “Krijg 
toch allemaal de kolere” if you ask 
them too ;)

I hope you will all come to watch the 
show, I promise a very entertaining 
evening with on Saturday also an 
Afterparty with life music. For more 
information about the musical see 
YouTube the original musical: www.
youtube.com/watch?v=qlCHdIbrsK0
 

Tickets are already available and you 
can order directly via me, costs are 
EUR 25,00 pp. Thanks in advance for 
your support of those who would like 
to come and see me.
 
Happy greetings,
Evelien

SAVE THE DATE

• Saturday January 26th 20.00
• Sunday January 27th 14.00

Kunstlinie Almere Flevoland
Esplanade 10 Almere

More info on www.kaf.nl

Come see Evelien in the 
musical Ciske de Rat

het open-access delen van metagenomen komt 

kijken. Ook heb ik vraagstukken gekregen over 

de eigendomsrecht van nieuwe ontdekkingen 

(bijvoorbeeld Nagoya Protocol). 

 

In 2016 zou ik 30 worden, en dus de laatste 

mogelijkheid op een working-holiday visum 

naar Canada (hier woont mijn zus). In augustus 

had ik mijn koffer gepakt om — zoals zovelen 

van de millenialgeneratie — een tussenjaar te 

nemen. In dit tussenjaar heb ik zowel gewerkt 

bij een internet marketing bureau als college 

gegeven op de University of Guelph over 

valorisatie. Maar ik heb vooral heel veel 

genoten van de Canadese natuur! Denk aan 

Niagara Falls bezoeken, shoppen in Toronto, 

klimmen op Mount Nemo, ijs vissen, kanoën 

en roadtrips op de motor met de tent. Eenmaal 

terug in het Haagse ben ik op zoek gegaan 

naar mijn volgende uitdaging. And the rest 
is history.

 Naast account management bij Bianomics ben 

ik een liefhebber van fi lms en series. Ik ben zo’n 

twee keer per week te vinden in de gym, en met 

lekker weer op de mountainbike in de duinen. 

In Canada ben ik begonnen met een online 

handeltje in leren handgemaakte tassen:http://

eviza.strikingly.com/ Het zijn hele lieve, kleurrijke 

schoudertasjes met een duurzaam verhaal. Leer 

is een van de meest vervuilende materialen in 

de modeindustrie: jaarlijks beland 35% op de 

vuilnisbelt. Een ondernemer uit India verzamelt 

deze restpartijen en verwerkt ze in o.a. schouder-

tassen. Zo krijgt het leer een tweede kans! Ik 

heb er nog een aantal liggen, dus mocht je 

interesse hebben: let me know :)

Esther Pronker

IN DE 
SPOTLIGHTS 
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Een nieuwe krant, een nieuwe column. En nieuwe gesubsi-

dieerde samenwerkingsprojecten vanuit de EU waar wij 

als BaseClear aan mogen meedoen. Omdat het voor veel 

mensen toch een beetje onduidelijk is hoe dat nou werkt 

met het binnentrekken van EU subsidies, geef ik jullie bij 

deze mijn korte persoonlijke interpretatie. Disclaimer: elke 

gelijkenis met bestaande personen of gebeurtenissen 

berust op louter toeval :-) 

1.   Zorg voor een pakkend acronym. De reviewers (zeg maar, de jury die alle 
projectaanvragen beoordeelt) krijgen een hele serie aanvragen, en wan-
neer ingevuld volgens EU richtlijnen zit je al gauw aan 70-100 pagina’s per 
aanvraag. Dus als ze 25 van die dingen per persoon moeten beoordelen 
met een deadline van 2-3 maanden, dan is dat nogal een rotklusje. Kortom, 
een pakkende titel met een mooi acronym pakt wat meer de aandacht 
en vergroot de kans dat ze je aanvraag ook daadwerkelijk aandachtig 
doorlezen. We hadden al PlantHUB en PlantID, daar komt nu PROMISE en 
MASTER bij. Tja, hoe verzin je het... heel simpel, daar is een gratis webtooltje 
voor, bijvoorbeeld http://acronymcreator.net/ . Dus stel dat BaseClear graag 
zeekomkommers en zeebiologen wil gaan sequencen om te zien welke 
genetische mutaties in de zeekomkommers hen nou zo aantrekkelijk maken 
voor de biologen en vice versa, dan geef ik als keywords in “sea cucumber”, 
“biologist”, en “attractive”, en voilà, een enorme lijst met acronymen. Zelf 
vond ik daartussen SCUBA de mooiste. 

2.   Schrijf een goeie samenvatting. Anders dan dat je ooit op school of de 
universiteit leerde, je schrijft éérst een pakkende korte samenvatting en dan 
de hele wetenschap erachter in de rest van de aanvraag. De reviewers lezen 
namelijk eerst de samenvatting en als die niet heel erg de aandacht grijpt, 
laten ze de rest links liggen. 

3.   Werk met een mooi kleurenlogo, en laat die kleuren terugkomen door je 
gehele aanvraag. Opnieuw: als je veel boeken moet lezen, lees je liever 

stripverhalen dan bijbels (niet religieus bedoeld). En ook hiervoor heb je 
leuke webtools zoals www.logomaster.ai/app/    

4.   Kijk naar de trends in de wetenschap en stop er daarvan wat in je voorstel. 
Wat het momenteel erg goed doet is metagenomics/ microbiome, CRISPR, 
nanopore sequencing. Dus nieuwe technologie die mensen erg interessant 
vinden erin stoppen. In het geval van mijn voorbeeld: we gaan het micro-
bioom van de zeekomkommer en de zeebioloog ter plekke sequencen met 
Nanopore. Niet tè risicovolle onderwerpen in de basislijn van je project 
zetten, dat moet gewoon altijd tot succes leiden, maar ze moeten wel in 
zijlijntjes staan.

5.   Kennissen zijn belangrijker dan kennis: dus zorg dat je een goede repre-
sentatie in je project hebt van academische groepen, grote bedrijven en 
MKB, liefst verspreid door de EU. In het MASTER project, waarin we kijken 
naar de relatie microbioom-voeding-gezondheid zitten in totaal 31 partners. 
Zorg dat de academische mensen meekijken bij bedrijven en vice versa, 
kennisuitwisseling wordt altijd erg op prijs gesteld.

6.   Laat je project promoten door een bekende wetenschapper of bekend per-
soon. Zet Freek Vonk in DWDD met een zeekomkommer in zijn handen, en 
the magic happens!

7.   En voor de echt professionele aanpak: zorg dat je vriendjes hebt in Brussel. 
Oftewel, laat daar vóórdat er nieuwe EU subsidies worden uitgezet een paar 
keer vallen dat het toch wel heel erg gesteld is met die zeekomkommers en 
die zeebiologen. En voor je het weet wordt er een subsidieaanvraag uit-
gezet die perfect past bij jouw ideeën. 

8.   En heb je eenmaal zo’n gesubsidieerd project binnen, verwijs er zo vaak 
mogelijk naar. Want simpel gezegd: heb je eenmaal succes gehad met het 
verkrijgen van een subsidie, dan zul je wel heel goed zijn en krijg je veel 
makkelijker de volgende binnen. 

En voor je het weet, zijn wij de absolute zeekomkommer sequencing experts. 
Tot de volgende column!

Groet, Danny

EU-subsidies binnenhalen;
hoe doe je dat?

Dr. D

“Voor je het weet zijn wij de 
absolute zeekomkommer 

sequencing experts.”
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Last year, Baseclear become a 
certifi ed provider of Nanopore 
sequencing, and propose as service 
long reads sequencing using Oxford 
Nanopore. The new technology has 
endowed the company in a whole 
new area. Since then, microorganism 
have been the key word, but now 
the company is involved in many 
international collaboration through 
his R&D department, which allow its 
to extend the range of expertise to 
some other organism types, as plants, 
in order to increase the home catalog. 

In line, I started my PhD project last 

year between the University of Zurich 

and Baseclear at the PlantHub doctoral 

programme based in Zurich-Basel Plant 

Science Center which is focusing in the 

area of plant breeding and production 

(For more details in the programme, 

please have a look in our website 

https://www.plantsciences.uzh.ch/en/

research/fellowships/PlantHUB.html).

I am particularly interested in the 

evolution of land plants (embryophytes), 

which evolved from an charophycean 

algae over 400 Ma, and shaped for-

mation of fi rst complex biosystems on 

earth. The basal position occupied by 

the embryophytes in the tree of life 

gives an unprecedented and unique 

chance to investigate in the earliest 

evolutionary events that multicellular 

organisms have been exposed during 

the fi rst evolutionary timescales. 

In my PhD project, we are trying to 

answer a very main standing question 

in biology on how sex chromosomes 

evolved in plants with a haploid 

dominant life cycle. Several authors, 

who investigated in sex chromosomes 

evolution, highlighted the necessity to 

fi ll gaps in theory and empirical data, 

to gain new developments in our 

understanding on the mechanisms 

governing sex determination. Among 

the long list of future directions in this 

fi eld, we are interesting in the role of 

new technology, to improve the quality 

of the existing data and open new 

perspectives to better explore sex 

chromosome evolution in haploid-

dominant organisms.

By using long-read sequencing, we will 

improve the genome assembly of our 

model specie Marchantia polymorpha, 

and specially the X and Y chromosome 

which are known as one of the most 

diffi cult region in the genome at a 

structural viewpoint. Thus, our works 

will constitute a crucial part in the topic 

by furnishing high quality of genomic 

data leading to the improvement of 

the theory sex chromosomes evolution. 

As approach, we are basically using 

tools of third-generation sequencing 

technologies, comparative genomics 

and evolutionary genomics to bring 

answers to the evolutionary trajectories 

underlying the evolution of complexe 

genomic regions as sex chromosomes 

in plants. Recently, numerous tech-

niques are continuously delopping to 

target and sequence very specifi c 

genomic regions of interest instead 

whole genome sequencing. This new 

and revolutionary approach showed 

astonishing improvements by allowing 

to drastically reduce the time for data 

production and analyses. Here, we 

propose to establish technology to 

specifi cally sequence the chromosomes 

of interest by conducting targeted 

capturing and/or sequencing of full sex 

chromosomes which we hope to have 

as service at Baseclear. Finally, detailed 

knowledge on the communalities of 

sex chromosome evolution in haploid 

and diploid systems is expected to 

contribute to develop better breeding 

strategies or to better manipulate sex 

crops for breeding programs.

Issa DIOP
PhD fellow 

Funding: This project receives 

funding from the URPP Evolution 

in Action and the  European 

Union’s Horizon 2020 research 

and innovation program under 

the Marie Skłodowska-Curie grant 

agreement No 722338 - 

PlantHUB.

Supervision: 
Dr. Daniel Duijsings BaseClear BV.

Prof. Elena Conti, Dr. Peter 

Szoevenyi, University of Zurich

Talking ‘bout an evolution



BC News 9

Microbiota profi ling has the potential to simplify the 

detection and composition analysis in clinical 

samples. This has generated insights regarding the 

effect of, for example, of probiotics. Though the 16S 

rRNA gene based analysis of feces samples collected 

during clinical trials is relatively established, the 

analysis of urine or skin swabs is problematical due to 

the low biomass of these samples with low DNA yield 

and the potential contamination not only during 

sampling itself, but also in subsequent steps including 

DNA extraction and the 16S rRNA gene PCR workfl ow.

BaseClear is working together with one of its customers 

to study the urinary tract microbial community during 

probiotic treatment.Methodologies for urine stabili-

zation and storage were evaluated. To this end, 

midstream urine was collected from 5 adult women 

(F1-F5) that did not have any known urinary tract 

infection. In total 3 aliquots of 40 ml were obtained 

of which 1 aliquot was directly stored at -20°C. 

The remaining 2 urine aliquots were mixed with urine 

conditioning buffer (Zymo Research), after which 1 

aliquot was stored at -20°C and the other was kept at 

room temperature for 12-24 hours. All samples were 

transported on dry-ice to the BaseClear laboratories 

for DNA extraction using a protocol dedicated to low 

biomass followed by DNA measurements using a 

fl uorometric based assay and integrity measurements 

by agarose gel electrophoresis. Furthermore, 16S 

rRNA gene based profi ling was employed to 

determine the bacterial composition. 

DNA concentrations were low for urine samples 

collected from F3, F4 and, F5, while DNA 

concentrations were considerably higher for urine 

samples collected from female 1 and 2 (Figure 1). 

Moreover, DNA concentrations from F3 were 

comparable to that obtained for the negative DNA 

extraction taken along with the extractions of the 

urine samples, indicating that the DNA of these 

samples may not be representative of the actual 

sample. The use of the conditioning buffer did not 

seem to have a consistent effect on the DNA yield. 

However, agarose gel electrophoresis revealed that 

the DNA from urine that was collected with the urine 

conditioning buffer was considerably less fragmented 

compared to DNA from urine that was collected 

without the conditioning buffer (Figure 1). This effect 

seemed to be consistent for urine samples that were 

either collected and stored at -20°C or room tempe-

rature. However, the fact that all urine samples were 

shipped on dry ice to the laboratory for analysis may 

have had an disadvantageous effect on the integrity 

of the DNA, which would be circumvented when the 

urine samples with conditioning buffer are transported 

at ambient temperature. Nonetheless, these results 

indicate that the conditioning buffer facilitates 

storage of urine samples at room temperature and 

improves the quality of extracted DNA. 

The bacterial composition in the urine samples was 

analyzed through 16S rRNA gene based bacterial 

profi ling. Profi les from urine samples obtained from 

the same female subject were highly similar, except 

for the urine samples collected from F3 (Figure 2). 

PCA analysis confi rmed the qualitative assessment of 

the bacterial profi les with a grouping of the samples 

per female subject except for F3 (Figure 3). The latter 

is most likely due to the low DNA concentration 

obtained for these samples and detection of back-

ground DNA during the analysis. Moreover, the 

bacterial genera Lactobacillus and Gardnerella 

predominated in all the samples.

CONCLUSION
This pilot study assessed the use of a Urine 

conditioning buffer for collection and storage of 

urine. While DNA yield from urine samples was 

typically low, DNA from urine samples collected and 

stored with the conditioning buffer had a higher 

molecular weight and showed no apparent change 

in bacterial composition compared to urine samples 

that were collected without the conditioning buffer. 

This indicates that collection of urine samples with 

conditioning buffer enables urine collection at home 

by clinical trial participants after which the samples 

can be shipped to BaseClear at ambient temperatures.

BASECLEAR NEXTGEN AND BIO-IT CONSORTIUM, DANNY & TOM

URINE COLLECTION AND BACTERIA 
ANALYSIS DURING CLINICAL TRIALS

Figure 2. Relative contributions of detected bacterial genera of urine samples collected with or with DNA 
preservation buffer and stored at -20°C or room temperature (RT) from 5 female (F) subjects.
Neg. DNA extr.: Negative DNA extraction

Figure 1. Outcome of fl uorometric DNA concentration measurements and image of 1% agarose gel after 
electrophoresis (100 V; 30 minutes) of urine samples collected with or with urine conditioning buffer and 
stored at -20°C or room temperature (RT) from 5 female (F) subjects. 
*: Urine conditioning buffer from Zymo Research

Neg. DNA extr.: Negative DNA extraction
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Nieuws van Personeelszaken
Personeelsfeitjes

Sinds de vorige nieuwsbrief 

zijn er weer wat nieuwe 

collega’s gestart:

Ozan Çiftçi (PhD student)
 Esther Pronker (Sales- en 
accountmanager)
Tijn van der Velden (analist 
voor periode van 9 maanden)
 Hanna Schoep (analist)
Marvin Narvaez (analist)
 Edwin Galle (CFO)
 Lesley Schout (analist)

Verder hebben Jeroen, Roel, 
Hülya, Bas Schenkeveld, 
Hester de Graaf, Myrte 
Schreuder en Stavros ons 

verlaten. 

Jubilarissen

Tijdens de laatste kwartaal-

meeting zijn er een aantal 

jubilarissen in het zonnetje 

gezet. Dit waren Daniëlle, 

Karen en Alie. Daniëlle was 5 

jaar in dienst, Karen 10 jaar en 

Alie 15 jaar. 

Bas had voor iedereen een 

persoonlijk woordje en een 

envelop. 

Q-meeting

De eerste kwartaalmeeting van 2018 was op 15 maart 

jongsleden. Danny heeft toelichting gegeven bij de R&D 

projecten. Walter heeft de jaarlijkse ‘security training’ 

gegeven. Patrick gaf toelichting bij de huisstijl en Mike 

en JP hebben de verhuisplanning toegelicht. 

Vacatures

Moleculair Biologisch Analist

Bioinformaticus

Laboratorium Assistentie

Sales Support 

Preventiemedewerker

Werken we hier eigenlijk wel veilig? Deze vraag stel ik mezelf regelmatig af 

als ik aan het werk ben. Het inventariseren van de risico’s van het werk hoort 

bij een Risico inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Door veranderingen van de 

verhuizing lopen we mogelijk andere risico’s dan daarvoor, dus een herziening 

is noodzakelijk.

Met jullie hulp wordt dit document nog specifi eker, dus vraag jezelf eens af: 

Werk ik hier veilig? Denk eens na of, en hoe, jij in contact komt met gevaarlijke 

stoffen, agressie en geweld of ervaar je misschien een hoge werkdruk? Samen 

kunnen we een gezonde en veilige werkomgeving creëren. Terugkoppeling is 

welkom, mail naar sophie.dewit@baseclear.nl of loop even langs!

Spring Fling Pink Party Unicorn event

Onze laatste borrel (die met die onuitspreekbare naam, ja...) was een 

daverend succes! En we hebben de foto’s om dat te bewijzen. Knalroze 

bleek prima te mixen met BaseClear-blauw. Indachtig onze kleurrijke 

jubileumstijl kunnen we nog jaren voort met dit soort borrels. ;-)
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Familiedag 

Omdat dit jaar ons jubileumjaar is, organiseren we elke 25e van de maand 

iets leuks voor  al onze medewerkers  en dit keer was het een familiedag!

Een heerlijke middag met een hapje en een drankje. De kinderen hebben 

zich prima vermaakt  aan de knutseltafel en in onze bioscoop. Er was de 

mogelijkheid om je familie rond te leiden en je spiksplinternieuwe 

werkplek te laten zien.

Een geslaagde middag!

Bedrijfsuitje

6 juli 2018
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NERD FEST

ZET DE VOLGENDE BORREL 
ALVAST IN JE AGENDA!
VRIJDAG 2 NOVEMBER
DRESSCODE: NERDY


